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Bases reguladores d’ajuts per a persones treballadores autònomes  

ORDRE TSF/64/2021, de 15 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts 

extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores 

autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. DOGC 

16/3/2021 

 

El 8 de febrer de 2021 es publica l'Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia 

dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones 

treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. 

obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de 

la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin 

part d'una microempresa. (veure circular EF-04-21) 

 

Amb aquesta Ordre TSF/64/2021, s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per 

al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes 

individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa 

Aquesta ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al DOGC, es a dir, el 17 de març de 2021 

1. Objecte 

L'objecte d'aquesta Ordre és regular la tramitació i concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de 

l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones 

treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, d'acord amb el que estableix el Decret llei 39/2020, 

de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, 

amb les previsions de l'article 1 del Decret llei 46/2020 de 24 de novembre de conformitat amb l'Ordre 

TSF/32/2021, de 5 de febrer, que obre el tràmit d'inscripció prèvia.(veure circular EF-04-21) 

2. Ajuts  

Aquest ajut extraordinari consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 

euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores 

autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant 

els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19. 

3. Persones beneficiàries  

3.1. Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut, les persones treballadores autònomes següents, sempre i quan 

hagin presentat el formulari d'inscripció prèvia, previst a l'Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer: 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
https://t.me/AEBALLUPMBALL
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840974.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840974.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840974.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834944.pdf
http://www.aeball.com/upfiles/circulars/fitxers/A1915228.pdf
http://www.aeball.com/upfiles/circulars/fitxers/A1915228.pdf


  

     

     

AJUTS AUTÒNOMS 

EF-14-21 

 

AEBALL / UPMBALL | Avda. Fabregada 93, 1º 3ª, Esc. Dreta | 08901 L’Hospitalet de Llobregat | 

Barcelona | Teléfono: +34 93 337 04 50 | E-mail: aeball@aeball.net | Web: http://www.aeball.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim especial de treballadors autònoms o per 

compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol 

individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i 

les persones contractades per compte d'altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, i es pren com a 

referència la suma de les persones contractades i de les persones donades d'alta com autònomes de forma 

ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el càlcul es farà en base al número de dies 

d'alta al RETA o la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.  

b) Les persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que 

exerceixen l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec 

seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d'altri de la 

unitat de negoci no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i de 

les persones donades d'alta com autònomes de forma ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant 

l'any 2020 el càlcul es farà en base al número de dies d'alta al RETA o la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de 

desembre de 2020.  

c) Les persones treballadores autònomes, persona física, acollides a l'apartat 2 de la disposició addicional 

divuitena del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General 

de la Seguretat Social, a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones 

treballadores autònomes i de les persones contractades per compte d'altri de la unitat de negoci no pot ser 

superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones donades d'alta 

com autònomes de forma ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el càlcul es farà 

en base al número de dies d'alta al RETA o la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.  

d) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu 

al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres 

socis. El nombre de socis no pot ser superior a tres, i es pren com a referència el número de socis de l'any 2019. 

El sumatori de persones sòcies i de persones treballadores per compte d'altri no pot ser superior a sis, i es pren 

com a referència la suma de les persones contractades i de les persones sòcies donades d'alta com autònomes 

de forma ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el càlcul es farà en base al número 

de dies d'alta al RETA o la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.  

e) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al 

RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d'acord amb el número de socis 

de l'any 2019. El sumatori de persones sòcies i de persones treballadores no sòcies no pot ser superior a sis, i 

es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones sòcies donades d'alta com 

autònomes de forma ininterrompuda durant l'any 2019. En cas d'alta durant l'any 2020 el càlcul es farà en base 

al número de dies d'alta al RETA o la Mutualitat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020. 

3.2 No poden sol·licitar aquest ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores. 
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4 Requisits per obtenir la condició de persona beneficiària  

4.1 Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de complir els requisits específics següents:  

a) Haver realitzat el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat 

econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones 

treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, d'acord amb l'Ordre TSF/32/2021, de 5 de 

febrer, esmentada. (veure circular EF-04-21) 

b) Ser persona treballadora autònoma d'acord amb els criteris i límits que estableix la base 3 d'aquesta Ordre.  

c) Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.  

d) Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 de gener 

de 2021. 

e) Mantenir la seva alta com a persona treballadora autònoma de forma ininterrompuda, com a mínim, fins 

al 28 de febrer de 2021.  

f) La base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici 2019 de la persona 

sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i 

d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al 

sistema de tributació conjunta.  

g) El rendiment net de l'activitat de tot l'any 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros. En cas que la 

darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l'1 de gener de 2020, l'import del 

rendiment net de l'activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d'alta com a persona 

treballadora autònoma durant l'any 2020 per 47,95 euros.  

h) Complir els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

i) No tenir ajuts atorgats, d'acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la 

convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa 

de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de 

mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 

mobilitat per fer front a la COVID-19.  

j) Les persones físiques empresàries han d'estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats 

econòmiques en els supòsits que sigui obligatori. 

4.2. Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de complir els següents requisits i obligacions generals:  

a) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social 

o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició 

especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de 

mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentar la sol·licitud, abans de la resolució 

d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. Pel que fa a les quotes a la Seguretat Social s'aplica el 

criteri que estableix l'article 17.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.  
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b) Ser la persona titular del compte bancari que ha comunicat a la sol·licitud d'ajut.  

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que 

preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 

18.11.2003).  

d) No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració 

laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de 

seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el text refós de 

la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, 

o, si ha estat sancionada, haver aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides 

per aquest concepte.  

e) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).  

f) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries 

per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere.  

g) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova 

el Reglament dels serveis de prevenció; així com amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 

54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.  

h) Complir amb el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.  

i) Respectar el dret a l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat d'acord amb la Llei 13/2014, de 30 

d'octubre, d'accessibilitat.  

j) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.  

k) Complir amb el que estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 

protecció a la infància i l'adolescència, conforme el personal de les entitats les activitats de les quals 

suposin l'accés i l'exercici a les professions, els oficis i les activitats que impliquin contacte habitual amb 

menors no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat 

sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la 

prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.  

l) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.  

m) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-la 

4.3 El càlcul del màxim de sis persones treballadores per a l'any anterior a la convocatòria es du a terme de la 

manera següent:  

a) En el cas de persones treballadores autònomes, persona física, i persones treballadores autònomes 

societàries, el càlcul es fa a partir de totes les persones treballadores de l'activitat: tant les persones 

treballadores donades d'alta com autònomes, com les assalariades durant l'any anterior a la convocatòria. 

Només computen les persones treballadores que han treballat de manera ininterrompuda durant tot l'any 

anterior a la convocatòria. Si la persona treballadora autònoma s'ha donat d'alta com a autònoma dins de 

l'exercici en curs, el càlcul d'un màxim de sis persones treballadores es farà prenent com a referència 

els mesos sencers en què hagi estat d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al 

RETA. 
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l'exercici en curs, el càlcul d'un màxim de sis persones treballadores es farà prenent com a referència els 

mesos sencers en què hagi estat d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA.  

b) En el cas de persones sòcies d'una cooperativa que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema 

alternatiu al RETA, el càlcul s'ha de fer a partir de totes les persones treballadores que formen part de la 

cooperativa, tant sòcies com persones treballadores. Només computen les persones sòcies i les persones 

treballadores contractats de manera ininterrompuda durant tot l'any anterior a la convocatòria. Si la 

persona treballadora autònoma s'ha donat d'alta com a autònoma dins de l'exercici en curs, el càlcul d'un 

màxim de sis persones treballadores es farà prenent com a referència els mesos sencers en què hagi estat 

d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA.  

4.4 Atesa la situació d'excepcionalitat, que obliga a prendre mesures de simplificació administrativa, el compliment 

dels requisits s'acredita mitjançant les declaracions responsables que inclou el formulari d'inscripció prèvia, que té 

els efectes de sol·licitud de l'ajut. 

5 Quantia dels ajuts  

La quantia de l'ajut és un import fix de 2.000 euros. 

6 Procediment de concessió  

6.1 El procediment de concessió d'aquests ajuts es el que s'estableix a les bases 10 i 11 d'aquesta Ordre.  

6.2 El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de tres mesos, comptats des de la data de publicació de 

la corresponent convocatòria, llevat que la mateixa convocatòria estableixi un termini inferior. Si, transcorregut 

aquest termini, no s'hagués dictat i notificat una resolució expressa, s'entén desestimada per silenci administratiu, 

d'acord amb el que preveuen l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya i l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 6.3 Els ajuts estan condicionats a la disponibilitat pressupostària, per la qual cosa, la inscripció prèvia 

prevista a l'Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, no atorga cap dret a l'obtenció de l'ajut. El dret de la persona 

interessada a percebre l'ajut neix en el moment que es dicti la resolució d'atorgament, atenent a les disponibilitats 

pressupostàries. 

7 Obligacions  

Són obligacions de les persones beneficiàries:  

a) Estar d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda abans 

de l'1 de gener de 2021 i, com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.  

b) Conservar i custodiar la documentació que consta en el punt 9 d'aquesta Ordre i posar-la a disposició de 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a totes les actuacions de comprovació que corresponen 

al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i a les de control de l'activitat econòmica i financera 

que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o 

a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris. Així mateix, han d'aportar tota la informació 

que sigui requerida per a la justificació de les condicions que acreditin el compliment dels requisits per 

rebre aquest ajut.  
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c) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis 

del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances 

públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).  

d) Donar compliment a l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, i adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals les persones 

beneficiàries han d'adequar la seva activitat, que consten com annex 2 a la present Ordre.  

e) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i la normativa 

sectorial aplicable 

8 Procediment de concessió dels ajuts  

8.1 Per a l'atorgament dels ajuts, el criteri és la presentació del formulari d'inscripció prèvia degudament omplert, 

que té efectes de sol·licitud, i sempre que s'acompleixin els requisits per ser-ne beneficiari, i d'acord amb la 

disponibilitat de crèdit.  

8.2 L'ajut s'atorga en correspondència amb les sol·licituds presentades al procediment d'inscripció prèvia regulat 

en l'Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, en base als requisits i obligacions que es recullen en les bases d'aquesta 

Ordre, i d'acord amb la dotació pressupostària. 

9 Pagament  

L'import de la subvenció s'abona en un únic pagament avançat, sense exigència de garanties. 

10 Incompatibilitats  

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la 

mateixa finalitat, excepte amb els ajuts que estableix la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre 

la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de 

Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures 

urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer 

front a la COVID-19. 

 

 

#TreballemPerGuanyarElFutur  #EActiVate 

L’Hospitalet, març de 2021 
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